
Remco, tweede in wintercompetitie Brielle. 
   

Vanaf 21 oktober 2012  tot en met 13 januari 2013 is de traditionele 

wintercompetitie gevist van Hengelsport Vereniging de Watergeus uit Brielle. 

De vangsten bleven toch wel een beetje achter in vergelijking met de vorige 

wintercompetitie, daar is mogelijk de massale vissterfte van het afgelopen 

voorjaar debet aan. Dat deze wintercompetitie gewild is onder de deelnemers 

blijkt wel uit het feit, dat de deelnemers niet alleen uit Brielle komen, maar 

ook uit de omliggende plaatsen zoals Rozenburg, Hellevoetsluis, Spijkenisse, 

Oud-Beijerland, Zoetermeer, Capelle aan den IJssel en zelfs uit Nootdorp. De 

wintercompetitie bestaat uit een serie van tien wedstrijden, waarvan de 

zeven beste resultaten meetellen voor het eindklassement op punten. Met 33 

deelnemers, verdeeld over vier vakken, werd er iedere zondag een hengeltje 

uitgegooid in de prachtige havens van Brielle. Als je dan in 3 uurtjes tijd 10 

kilo vis weet te vangen, wat meerdere keren is gebeurd, dan heb je toch een 

leuk ochtendje gehad. Na negen wedstrijden waren het David Visser en 

Remco Beukema, die met zeven punten aan de leiding gingen, dus de laatste 

wedstrijd zou de beslissing geven. Iedere zondag werd er om kwart voor acht 

geloot en gingen we naar de waterkant, waar de drie uur durende 

wedstrijden om negen uur van start gingen. Op zondag 13 januari vond de 

ontknoping plaats van deze wintercompetitie. Het waren David Visser en 

Remco Beukema, die met 7 punten ( vijf keer vakwinst en één keer tweede)  

gezamenlijk aan de leiding gingen, alleen David had een voorsprong van ruim 

20 kilo aan gewicht. Dus er stond niets anders op voor Remco om eerste te 

worden in zijn vak en dan maar hopen dat David geen eerste werd in zijn vak, 

hij werd uiteindelijk zevende. Echter het was Rien Verhoeckx, die roet in het 

eten gooide voor Remco; hij  won het vak met ruim 7 kilo en Remco werd 

tweede met ruim 6,7 kilo, een verschil van 350 gram en een tweede plaats. 

Dat was genoeg voor David om deze wintercompetitie te winnen en hij is dan 

ook een terechte winnaar. Uiteindelijk was vijf keer eerste en drie keer 

tweede worden in je vak niet voldoende om deze wintercompetitie te winnen 

en werd Remco tweede in het eindklassement, ook met negen punten maar 

met minder gewicht. Derde in het eindklassement werd Joop Vlasblom, van 

de laatste 8 wedstrijden wist Joop er twee te winnen en werd hij vijf keer 

tweede, waarbij hij Jaap van der Torre van een podiumplaats afhield. Na 

afloop van deze serie werden de standen opgemaakt en onder het genot van 

een drankje, en nog één, en nog één, werden de prijzen uitgereikt. Van de 33 

deelnemers waren er 29 deelnemers, die zeven wedstrijden hadden gevist en 

die vielen dan ook in de prijzen. 

Remco Beucema 


